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„Tuhan adalah terangku dan keselamatanku.“  Mazmur 27:1 

Ayat pertama dari Mazmur 27 ini menemani Suster Maria Henrike selama masa kehidupan 
religiusnya yang panjang. Berulang kali, terutama ketika keadaan menjadi "gelap" di sekelilingnya, 
ia mendoakan ayat ini, percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan menerangi jalannya dan 
memberinya kekuatan yang diperlukan untuk langkah selanjutnya. 

Emilia Grote adalah anak sulung dari pasangan Bernhard dan Emma Grote. Ayahnya mengelola 
sebuah peternakan. Di sini ia dibesarkan bersama lima adiknya. Sejak Paskah 1939, Emilia 
bersekolah di sekolah dasar di Beverbruch. Pada tahun 1944 ia pindah ke sekolah menengah atas 
negeri di Cloppenburg, di mana ia tidak merasa nyaman, seperti yang tertulis dalam riwayat 
hidupnya. Oleh karena itu, dia senang bahwa Liebfrauenschule dibuka kembali setelah perang, 
yang kemudian dia terus bersekolah di sana dan yang lebih sesuai dengan sifatnya. Kematian 
ibunya yang mendadak melemahkannya pada masa ini. Pada tahun 1954 Emilia lulus dari 
Liebfrauenschule. 

Segera setelah lulus dari sekolah menengah, Emilia diterima di novisiat Suster-suster Notre Dame 
di Liebfrauenburg di Coesfeld. Dia diberi nama Suster Maria Henrike ketika dia memulai masa 
novisiatnya pada tahun 1955. Setelah masa novisiatnya, ia belajar di Sekolah Tinggi Pendidikan di 
Vechta selama tiga tahun dan lulus ujian mengajar pertamanya di sekolah dasar pada tahun 1960. 
Pada saat yang sama, Uskup Münster memberinya Missio Canonica. Dengan demikian Suster 
Maria Henrike diposisikan dengan baik sebagai guru dan memulai karir mengajarnya di 
Liebfrauenschule di Nottuln. Dia juga mempersiapkan diri untuk ujian guru kedua, dan lulus pada 
tahun 1963. Pada tahun 1964, ia pindah ke Berlin ke sekolah dasar milik komunitas yang 
mendahului sekolah menengah atas (Liebfrauengymnasium). Dia sangat senang bekerja dengan 
para siswa baru di sekolah tersebut. Selain itu, ia memiliki banyak kesempatan di Berlin untuk 
berpartisipasi dalam acara-acara budaya. Karena sakit parah, Suster Maria Henrike harus 
meninggalkan kegiatan yang dicintainya di Berlin dan datang ke Coesfeld pada tahun 1971. 
Setelah sembuh, ia mengambil alih beberapa pelajaran matematika di sekolah kejuruan di 
Coesfeld. Dengan kemampuan pedagogisnya, ia berhasil membangkitkan kegembiraan dalam 
mata pelajaran matematika pada para siswa, dan ia menunjukkan banyak kesabaran untuk siswa 
yang mengalami kesulitan dengan materi tersebut. Bidang pelayanan utamanya adalah pekerjaan 
administratif yang berkaitan dengan sekolah-sekolah milik provinsi. Untuk waktu yang lama, ia 
memiliki hubungan yang baik dengan rekan-rekannya melalui pengolahan aplikasi bantuan. 

Suster Maria Henrike juga menjalin relasi yang akrab dengan keluarganya. Tempat khusus di 
hatinya adalah bibinya, Rosa, yang sering ia ceritakan. Setelah kematian ibunya, bibinya 
mengurus rumah tangga dan selalu ada untuk anak-anak, yang semuanya masih bersekolah. Dia 
selalu senang menghadiri pertemuan keluarga dan berbagi suka dan duka dengan saudara-
saudaranya dan keluarga mereka. 

Pada tahun 2008, Suster Maria Henrike pindah menetap ke Pusat Senior di Kloster Annenthal. 
Sekarang ia memiliki lebih banyak waktu untuk mengejar banyak minatnya. Sampai minggu-minggu 
terakhir hidupnya, ia menunjukkan minat yang besar pada kegiatan-kegiatan komunitas religius di 
seluruh dunia dan menemani mereka dengan doa-doanya. Setelah Natal, kekuatannya semakin 
berkurang. Pada pagi hari tanggal 19 Januari 2023, ia dengan tenang kembali kepada Tuhan, 
cahaya dan keselamatan sepanjang hidupnya. Semoga Suster Maria Henrike sekarang diizinkan 
untuk melihat cahaya ini selamanya. 


